
VEIGIN BORETTSLAG 

REFERAT STYREMØTE 

Dato: 11. april 2019 

Sted: Barneparken, Veigin. 

Til stede: 

Per Johnny Pedersen, Anita Kjelland, Inger Nævdal, Morten Løken 

Kværnstrøm. 

 

Sak 20190014: Søknad om refusjon av utgift til felling av trær nr. 105 

Det har tidligere vært mailutveksling om saken, som ble gjennomgått under 

behandlingen. Beboer har valgt å betale privatperson / firma for felling.  

Vedtak: Søknaden avslås, da dette kunne vært tatt uten kostnad.  

 

Sak 20190015: Bytte av vinduer i borettslaget 

Vinduer i borettslaget nærmer seg forventet levealder. Styret vil legge frem 

forslag om å iverksette utbytting av vinduer for generalforsamlingen 2019. 

Rapport utarbeides av Ringbo.  

Vedtak: Tatt til orientering  

 

Sak 20190016: Drenering Veiginveien 69 

Fra skaderapport: "I nr 69 gikk takrennenedløp ned i bakken og var avsluttet 

rett i jorden på hushjørnet. Der samlet vannet seg og rant over og samlet seg 

på innsiden av grunnmursplast. Videre var grunnmursplasten avsluttet med en 

lekt som vannet rant over og finner løp bak plasten. Grunnmursplasten er 

avsluttet under terreng. Utbedres ved å grave 20-30 cm ned på plasten, og 

lage overlapp med mer plast som føres over terreng og avsluttes med 

grunnmurslist." 

Vedtak: Tatt til orientering 



Sak 20190017: Forslag til vedtektsendring vedlikehold 

Styret fremmer forslag til endring av vedtekter for andelseiers 

vedlikeholdsplikt slik at disse stemmer med praksis. Behandles på 

generalforsamlingen. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 20190018: Kloakklukt på bad i Veiginveien 117 

I Veiginveien 117 forekommer det kloakklukt på badet, og det bobler i sluket 

når naboer benytter dusj/spyler rent toalett.  

Vedtak: Styret kontakter rørlegger for å undersøke saken.  

 

Sak 20190019: Søknad om diverse nr. 119.  

Det søkes om å få byttet ytterdør og å få dekket omkostninger til reparasjon 

av ventilasjonsanlegget. 

Vedtak: Styret sender fagansvarlig for å vurdere tilstanden på ytterdør. 

Kostnader ved utbedring/bytte av ventilasjonsanlegg er beboers ansvar jfr.  

vedtektene. Styret kjenner til at enkelte har installert egne vifter på bad / tak.  

 

Sak 20190020: Søknad om bygging av ny terrasse i nr. 157. 

Vedtak: Søknad godkjent. 

 

Sak 20190021 Søknad diverse nr. 77. 

Søknad om bytte av verandadør og alle vinduene i andre etasje. (Fire stykker.) 

 

Vedtak: Styret sender fagansvarlig for å vurdere om verandadør må byttes. 

Bytte av vinduer i borettslaget tas opp som sak på generalforsamlingen. Styret 

tar derfor ikke stilling til utskifting av vinduer. 

 



Sak 20190022: Ødelagt gjerde nr. 105 

Spørsmål fra beboer om borettslaget dekker reparasjon av gjerde.  Dette ble 

påkjørt og ødelagt mens beboere var på ferie. Beboer satte selv opp gjerdet 

etter innflytning.  

Vedtak: Andelseier må selv ta kostnader på skade på gjerder eller tilbygg man 

setter opp selv. 

 

Sak 20190023: Konteinere våropprydding. 

Vedtak: Konteinere bestilles fra 3. til 13. mai. Beboere oppfordres sterkt til å 

følge anvisningene mht. kildesortering. Må dette gjøres på tømmeplassen 

påløper det det høye ekstrautgifter for borettslaget.  

 

Sak 20190024: Saker til generalforsamling 

Styret fremmer tre saker som skal behandles. Etter fristen er det kommet inn 

et forslag om fartsbegrensende tiltak på området. Det tas opp på beboermøtet 

etter generalforsamlingen. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Sak 20190025: Komfyrvakter 

Forespørsel om å vurdere innkjøp og montering av komfyrvakter i borettslaget.  

Vedtatt: Styret ser viktigheten av komfyrvakter, men borettslaget står foran 

store investeringer de neste par årene og må begrense kostnader. Vi vil derfor 

ta opp saken igjen ved en senere anledning. 

 

Sak 20190026: Felling av trær mellom C- og D-tunet. 

Søknad fra nr. 113 og 115 om tillatelse til å fjerne fire store bjørker mellom 

boligene og D-tunet. Naboene i nr. 111 er forespurt og stiller seg positive til 

felling.  



Vedtak: Felling godkjent. Styret har ingen innvendinger. 

 

 

Annet:  

Styret anmoder beboerne om å sjekke takrennenes utløp. Vi har fått 

tilbakemeldinger om at det ved blomsterbed og grus under nedløp kan danne 

seg fuktige områder. Sørg for at takvann renner vekk fra husveggene.  

 

Tunrepresentantene bes forberede vårdugnaden, slik at det er pent og ryddig 

til 17. mai.  

 

 


